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Csak gumicsizmában tudnak vécére menni

HÉTFŐ, 2006. ÁPRILIS 10.

Mindentudás Egyeteme - Szeged: Mucsi László

kémműholdtól
Küzdenek a vízzel Székkutason Aa jármű-navigációig
A műholdas távérzékelés mi mindenre alkalmazható? Például mi a
haszna a földi erőforrás-kutató programnak? E kérdésekre is
válaszol a Mindentudás Egyeteme - Szeged sorozat következő
előadásán Mucsi László, a Szegedi Tudományegyetem Tfermészettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének egyetemi docense.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A műholdas távérzékelés történetét, technikai fejlődését mutatja be látványos űrfelvételek
segítségével Mucsi László a Mindentudás Egyeteme - Szeged című sorozat szerdai előadásán. A
fizikai alapok bemutatása után
megismerkedhetünk titkos kémműhold-felvételekkel, majd meteorológiai, földi erőforrás-kutató programokkal és alkalmazásaikkal. Az egyetemi docens eddig
nem látott űrfelvételek alapján
mutatja be a műholdas távérzékelés új irányzatait: a hiperspektrális, vagyis nagyon sok hulSoós Ferenc tyúkjai ideiglenesen vízi madarak lettek
Fotó: TésikAttila lámsávban érzékelő műszert és
az egy méternél jobb felbontást
Csak gumicsizmában tudják megközelíteni
vécével van. Az ólak mellett található épít- nyújtó rendszereket. Az előadó
udvari vécéjüket Székkutason az egyik Alményben, no és előtte is bokáig áll a víz. az űrfelvételek számos gyakorlati
kotmány utcai ház lakói. A rengeteg csaCsakis gumicsizmában járhatnak a ház lakói alkalmazása (például városökológiai; geomorfológiai, azaz a kipadék miatt az illemhely előtt, s bent is
a dolgukat végezni.
bokáig ér a víz. De a disznóólakat sem
- Mozgáskorlátozott, idős ember vagyok sebb domborzati elemeket is
kímélte. Egy másik ház hátsó udvarán a
már - jegyezte meg halkan a ház gazdája, megmutató; ár- és belvíz térkétyúkok tocsognak a vízben. A tulajdonos az
Molnár Jánosné. - Bottal járok, de miután pezési; a termés megbecslése)
önkormányzattól várna segítséget, a polbent nincs vécé, kénytelen vagyok gumicsizgármester szerint a helyzet megoldása nem
mát húzni, ha az illemhelyre kell mennem Magyar
az ő feladatuk.
magyarázta Mária néni. A házában egy fiatal
pár is lakik, az asszonyka várandós - hallotTudományos
tuk Soós Ferenctől. A fiatalember búvársziVízben t<x:sognak a tyúkok a székkutasi Soós
vattyúval próbálkozott csökkenteni az ólaAkadémia
Ferenc házának hátsó udvarán. A baromfikat, a vécét ellepő víz mennyiségét. Nem járt
részleget szinte teljesen ellepi a víz, Feri bácsi
sikerrel. Két nap, s éjjel egyfolytában ment a
etetni sem nagyon tudja a szárnyasokat. Mosszivattyú, de nem lett jobb a helyzet - állapítanság csak a drótkerítésre kötözött vályúból
totta meg Mária néni.
csipegethet a házaspár harminc tyúkja.
Tud az Alkotmány utcaiak problémájáról
- Áldatlan ez az állapot - kommentálja a
Vígh Viktor polgármester. Segíteni abban tudlátottakat Feri bácsi, aki problémája miatt
nak, hogy beszállnak a Molnárné házánál bekereste fel a szerkesztőségünket. - A hátsó
vetett szivattyú áramköltségébe. A családi háportán csak gumicsizmában lehet közlekedzak udvarán, kertjében felhalmozódott víz kini. Az elmúlt időszakban annyi csapadék
szivattyúzása nem önkormányzati feladat. MUNKATÁRSUNKTÓL
esett, hogy képtelen elfolyni. Már a falu pol- M o l n á r J á n o s n é g u m i c s i z m á b a n t u d j a
az
udvari
vécét
megközelí- Nincs is rá módja a falunak, mert bár van két
gármesternének is szóltunk, hiába. Négy év- csak
Fotó: Tésik Attila
szivattyújuk, ám azok nagyteljesítményűek, s Megtelt a csongrádi Csemegi
vel ezelőtt is ugyanez volt a helyzet, s akkor is t e n i
ilyen munkára nem alkalmasak. Persze más Károly könyvtár
csak nagy sokára vonult el a víz, addig meg
szombaton,
dagonyázhattunk a sárban - jelentette ki in- ólak egy részében bokáig ér a víz, a jószágokat lenne a helyzet, ha a lakóépületeket veszé- amikor a költészet napja alkaldulatosan a panaszos.
ideiglenesen a szomszédoknál szállásolták lyeztetné a víz, akkor az önkormányzat is be- mából rendeztek ünnepséget.
A szomszédban még rosszabb a helyzet - el. A libák viszont maradtak. Mégiscsak vízi szállna a munkába. Székkutason egyébként Varga Nándor tolmácsolásában
elhangzott József Attila örökbetudtuk meg Soós Ferenctől, majd invitált, szárnyasok, bírják a vizet - jegyezte meg az többen is küzdenek hasonló problémával.
T.A.
csű verse, a Kész a leltár. Polner
hogy ott is tartsunk terepszemlét. A disznó- idős férfi. A legnagyobb probléma az udvari
Zoltán szegedi költő mondott
ünnepi köszöntőt, amelyben fájAz animációs kurzus minden hallgatónak nyitva lesz
lalta, hogy napjainkban kevés
szó esik a régvolt és ma élő, alkotó költőkről. Állást foglalt az
úgynevezett provinciális, de értékes irodalmi élet mellett, utalva
Pénteki lapunkban foglalkoz- a csongrádi Irodalmi Műhelyre, a
tunk azzal, hogy a Centrum vá- város irodalmi folyóiratára, a Fösárhelyi jelöltje reklámot rendelt vényre. Góg János, az Alföld Műa városi televíziótól, a számlát vészeti Egyesület elnöke ismerazonban a szegedi polgármesteri tette az Üzenet társainak antolóNegyedszer indul animációs filmkészítő kurzus lesz majd a rajzfilmkészítés alapjait megismertető hivatal nevére állították ki. Gyo- gia és a Mesék pályázat eredméSzegeden a Balázs Béla-díjas szegedi rajzfilm- tanfolyam. A szükséges fejlesztések anyagi forrása- vainé természetesen a vásárhelyi nyét, és átadta a díjakat. Ezt körendező Tót Pál „Paja" vezetésével. Gyakorlati inak elóteremtésében a központi költségvetés tíz- televíziótól rendelte meg a hirde- vetően mutatkoztak be az antohaszna miatt a képzést a Szegedi Tudomány- milliós nagyságrendű támogatására számítanak. tést, a szegedi vtv-ben a Cent- lógia szerzői, akik közt van BáráAddig is ingyen bocsátják a kurzus szervezőinek rum nem reklámozott.
nyi Ferenc és Faludy György is.
egyetem biológus tanszékcsoportja is támogatja.
rendelkezésre a kellő számú nagy teljesítményű
Mint dr. Rákhely Gábor, a biotechnológiai tanszék- számítógépet és termet.
vezető-helyettese elmondta, az animációs képzés táA kurzust vezető Tóth Pál elmondta: eddigi tanfomogatásának elvi oka az, hogy fontosnak látják a kü- lyamaikon mintegy negyvenen kaptak bevezető képlönféle intellektuális területek, így a művészet és a zést a 3D-s animációs filmkészítésbe. Hozzátette, az
tudomány összefogását, amelyek eredményei, eljárá- egyetem kiváló partnernek bizonyult az együttműsai egymást erősíthetik, támogathatják. Fantáziát ködésben, hálás a támogatásukért. Április 18-ától
láttak az animáció gyakorlati oldalában is, amelynek 23-áig tartó új kurzusuk szinte már teljesen betelt, a
segítségével átláthatóbbá, dinamikusabbá, életsze- maradék pár helyre jelentkezni a Grand Caféban lerűbbé tehetők a különféle folyamatok modellezései, het. „Paja" önkormányzati támogatásban is bízik
illetve a tudományos előadások prezentációi.
önálló rajzfilmkészítő műhelyük létrehozásához, az
Ennek jegyében a négy éve működő bioinformati- erról szóló előterjesztés már a kulturális bizottság
kai szakirány szerves részévé tették a háromdi- a s z t a l á n v a n . M i n t m o n d t a , m i n d ö s s z e h a v i százmenziós animációs tanfolyamot, amit terveik sze- hatvan-kétszázezer forintos támogatásra lenne
rint később kiterjesztenének más egyetemi karokra szükségük az országosan is egyedülálló animációs
is. így általánosan művelő kurzusként a szegedi műhely elindításához és működtetéséhez.
T.R.
egyetem valamennyi hallgatója számára felvehető

mellett méréseket mutatbemultispektrahs és
hőkamerák-
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kai. A képal- LGYETEME

kotórendsze- S Z E G E D
rek után a
globális helymeghatározó és navigációs rendszerről (GPS) esik
szó, de az is kiderül, miként alkalmazható a jármű-navigációban.
A Mindentudás Egyeteme Szeged előadása szerdán 18 órakor kezdődik Szegeden az egyetemi TIK kongresszusi termében
(Ady tér 10.). (Az e heti előadás
felvételről pénteken este hat órától és vasárnap este fél nyolctól
látható a Városi Televízió Szeged
műsorán.) A Mindentudás Egyeteme a Magyar Hidományos
Akadémia tudományos vezetésével és a Magyar Telekom társadalmi szerepvállalásával jött létre.

Magyar HP
Telekom X
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A költőket Vezetés
ünnepelték közben
rosszul lett

Biológusok támogatják
a szegedi rajzfilmeseket

A vásárhelyi
tévéről ismét

Szombaton délután Szegeden a
Makkosházi körúton a József Attila sugárút felé tartó Suzulci áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol egy fának ütközött. A
kocsit vezető 59 éves mezőkovácsházi férfi a helyszínen életét
vesztette. Az elsődleges orvosi
vizsgálatok szerint rosszul lett vezetés közben, ezért vesztette el
uralmát a volán fölött. Halálát
nem az ütközés, hanem a hirtelen
jött rosszullét okozta. A jármű
két másik utasa nem sérült meg.
Tegnap délelőtt Csongrádnál
történt súlyos baleset. Hátúból
hajtott bele egy motoros egy árvízvédelmi feladatokat ellátó Suzuki
terepjáróba a Tisza-hídnál. A Kawasaki chopper vezetőjét súlyos,
utasát könnyű sérülésekkel szállították kórházba. Feltehetően a
motoros nem vette figyelembe a
sebességkorlátozást.

Új templom épül Újszegeden

Fábry Sándor is felfigyelt teljesítményére

A szekérhúzó újabb próbája
A szegedi szekérhúzó újabb extrém teljesítményre készül. Aranyi László április végén indul Záhonyból, és az országon keresztül
húzza járgányát Szombathelyig.
Újabb rekord felállítására készül
Aranyi László szegcdi szekérhúzó. A számtalan csúcsot beállító
férfi Záhonytól Szombathelyig

vontatja majd dorozsmai kasos
kocsiját április 23. és május 14.
között. Az 59 éves férfi naponta
20-35 kilométert tesz meg. A
szegedi szekeres az összesen 620
kilométeres táv sikeres teljesítésére december óta készül.
Aranyi László többek között
felhúzta 350 kilogrammos szekerét hazánk
legalacsonyabb

pontjáról, Tiszaszigetről az ország legmagasabb csúcsára, a Kékestetőre. Az idei szekérhúzás
mottója: „Egységes, erős és
egészséges
Magyarországért!".
Próbáira felfigyelt az RTL Klub
show-mestere, Fábry Sándor is.
Stábja ugyanis elkíséri útján a
szegedi szekérhúzót.
CS. G. L.

Püspöki szertartással helyezték el a hivatalos okmányokat szombaton Újszegeden, a Fő fasor és a Radnóti utca sarkán épülő templom alapjába. A leendő oltár alatti kis üregbe Gyulay Endre megyés püspök
rakta le az urnát, amiben helyet kapott a Délmagyarország 2006. április 7-i száma is. A Kalkuttai Boldog
l é réz Anyáról elnevezett templom felszentelésének tervezett határideje: november
Fotó: Frank Yvette

